
9._náplň učiva_18.5.-22.5. 

 Učivo Učebnice  Pracovní sešit Další 
informace 

Vyuč
ující 

ČJ 
(5h) 

Souvětí 
souřadné a 
podřadné. 
Interpunkce 

NEJPRVE: 
Prostudujte modrý 
rámeček na straně 88 v 
učebnici a si udělejte 
výpisky dopředu do 
sešitů. 
 
NAKONEC: 
Vypracujte cvičení 88/1 
dozadu do sešitů a 
pošlete mi prosím 
e-mailem do 22.5.  

 POTOM: 
Zhlédněte video, 
podle kterého si 
zopakujete grafický 
rozbor souvětí (paní 
nedělá šipku od VV 
k Vh, ale jakousi 
přeškrtnutou čáru 
a spojky nepíše 
před věty, jak jste 
zvyklí. Nedělejte si z 
toho hlavu, není 
stanoven žádný 
vzorec, je to na 
dohodě s učitelem): 
https://www.yout
ube.com/watch?v=
S9fUUfAdI8U 

Šm 

M  
(5h) 

Jehlan - síť 
Kužel - V 

 

učebnice kap. 1.2, str. 9 
- 12 
Zopakuj si pojmy 
podstava, tělesová výška, 
stěnové výšky va, v b, 
výpočet stěnové výšky ( 
na řezu příslušnou 
rovinou - str. 10B - 
vznikne pravoúhlý 
trojúhelník  - odvěsny vt , 
½a, přepona je stěnová 
výška vb),  
vzorce pro V, S jehlanu, 
síť tělesa 
 
Síť pravidelného 
4-bokého jehlanu se 
čtvercovou podstavou 
: 
Nejprve narýsuji 
čtvercovou podstavu 
ABCD. (Pak jehlan jakoby sklopím 

na boční stěnu). 

K polovině jedné ze stran 
vztyčím kolmici. 
Na ni nanesu vypočítanou 
stěnovou výšku va ( va

2 = 
vt

2 + (½a)2  ). 
Tím získám hlavní vrchol 
V. 

procvičování : 
 
http://www.zsondrejo
v.cz/Vyuka/M-9H/Tele
sa-02.pdf (zde jsou 
zadané tělesové hrany, 
nemusí se počítat stěnová 
výška) 
 
 
 
https://www.youtube.c
om/watch?v=u2CH2r6c
8QY 
 
https://www.youtube.c
om/watch?v=S5LqRXz3
kA8 (jen objem) 
 
 
https://www.zdenek-b
ures-matematika.cz/23
042020m9.pdf (jen str. 
1, 2, 6) 
 
https://www.youtube.c
om/watch?v=LkX285h
eaEk (jen objem) 
 
https://view.officeapps
.live.com/op/view.aspx

domácí úkol : 
 
Doporučuji opět dělat si 
solidní náčrtky s barevně 
vyznačenými známými 
údaji !!! 
 
1.Vypočítej V, S 
pravidelného 
4-bokého jehlanu se 
čtvercovou 
podstavou  ( a = 4 
cm, v = 4 cm) a 
narýsuj jeho síť. 
 
2. Narýsuj síť prav. 
4-bok. jehlanu, 
podstava čtverec : a 
= 4 cm, v = 7 cm. 
Urči jeho povrch. 
 
3. Urči objem kužele 
: r = 2 cm, v = 5 cm. 
 
4. Vypočítej objem 
kužele : průměr 
podstavy = 3,5 dm, 
výška = 53 cm. 
 
 
 

Pok 
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Z něho rýsuji k(V, 
VA=VB=VC=VD). 
Na ni nanesu ještě 3-krát a 
(délku podstavné hrany), 
tyto průsečíky spojím s 
hlavním vrcholem (=boční 
hrany) a nezapomenu 
narýsovat hrany 
podstavné AB, CD, DA. 
 
------------------------------ 
Kužel = těleso vzniklé 
rotací pravoúhlého 
trojúhelníku podle 
odvěsny. (uč. str. 16 - 18, 
23 - 24) 
Výška v = spojnice vrcholu 
a středu podstavy. 
Objem se počítá podobně 
jako u jehlanu: 
 

V = ⅓Sp . v 
 
V = ⅓ π . r2 . v 
 
 
 
 

?src=http://dumy.cz/n
ahled/101122 (jen 
objem) 
 

 
 
 
 
přijímací zkoušky : 
 
http://www.zstreb
ovska-ustino.cz/w
p-content/uploads
/2017/01/Rovnice
_s_nezn%C3%A1m
ou_ve_jmenovateli.
pdf 
 
 
https://www.yout
ube.com/watch?v=
lli_U4JeLJg 
 
 
https://www.yout
ube.com/watch?v=
tNQaOJXFUWA 
 
 

INF 
(1h) 

Rozložení tisku Nejen při své školní práci budeš potřebovat občas někdy vytisknout různé 
dokumenty. Pokud máš PC a přístup k tiskárně nebo máš dokonce 
možnost si přístroj před tiskem vybrat, můžeš vyzkoušet návodné 
obrázky z následujícího odkazu: 
https://www.google.com/search?q=rozlo%C5%BEen%C3%AD+tisku&tbm=i
sch&hl=cs&chips=q:microsoft+word+oboustrann%C3%BD+tisk+rozlo%C5%
BEen%C3%AD+tisku,online_chips:microsoft+word,online_chips:oboustran
n%C3%BD+tisk,online_chips:tisknout&hl=cs&ved=2ahUKEwikmdeOjLHpAh
VDlKQKHQojA2gQ4lYoDnoECAEQKA&biw=1349&bih=657(Jedná se o MS 
Word, tisknout je možné však z různých programů.) Tisk nabízí více 
možností pro nastavení. Můžeš si např. zvolit, kolik bude kopií originálu, 
jaké stránky chceš vytisknout - jednostranně, oboustranně, černobíle, 
nebo barevně (podle možnosti tiskárny), formát stránky, orientaci stránky. 
Můžeš si celý dokument před tiskem prohlédnout v náhledu atd. 

Kašp 

ZNj 
(2h) 

Die 13. Lektion Kdo nevypracoval 
prezentaci, má možnost 
tento týden. Budu ji 
známkovat - hodnota 
0,75. Platí pro všechny 
žáky (i ty již přijaté na 
střední školu)! 

 Prezentaci mám 
zatím od 2 
žáků(Tereza, Filip) - 
vy máte tento 
týden volno! Děkuji 
vám za vzorné 
plnění. 

Ba 
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AJ 
(3h) 

Indirect speech 
- Reported 
commands and 
requests 
(Nepřímá řeč – 
nepřímé 
příkazy a 
žádosti) 

1) Mailem vám pošlu 
výklad nového učiva - 
opíšete si nebo vlepíte do 
sešitu. 
 
2) str. 76 - přečtěte si 
příběh a do sešitu 
vypište věty s nepřímou 
řečí. (Není jich mnoho, 
poznáte je podle slov 
TOLD a ASKED). 
 
3) str. 77/3 -písemně do 
sešitu. 
cv.  5,6,7 - ústně  
Sken s výsledky pošlu 
mailem.  

4) str 68, 69 - Vyplňte 
obě strany a výsledky si 
sami zkontrolujte. 

5) Nakonec vám 
pošlu pár vět, které 
převedete do 
nepřímé řeči a 
mailem mi je 
vrátíte.  

McG 

AJ 
(3h) 

Lekce 8 - Jak to 
bude, když se 
setkají dvě 
slovesa: 
sloveso + 
infinitiv x 
sloveso + 
gerundium 
(-ing) 

72/1 přečti si text The 
Museum a odpověz. 
72/2 přečti si shrnutí, 
najdi 5 chyb a oprav je 
72/3 nahraď podtržená 
slova frází 
řešení mi zašli na email 

64/1 najdi 3 výrazy a 
doplň jimi cvičení 2 
 
 

Prostudujte si 
gramatiku ve WB 
na str. 76 a pak v 
učebnici na str. 73. 
POTÉ přejděte na 
webové stránky a 
splňte všechny 
úkoly. Podívejte se 
na video. Pod 
videem vypište 
slovesa, po kterých 
následuje sloveso v 
-ing formě a 
příklady vět. 
Vypište slovesa, po 
kterých následuje 
infinitiv to a 
příklady vět a 
slovesa remember 
a stop, po kterých 
mohou být obě 
možnosti.  
https://learnenglis
hteens.britishcoun
cil.org/grammar/b
eginner-grammar/v
erb-ing-or-verb-infi
nitive  Pak si dole 
otevřete Check 
your grammar - 
všechna 3 cvičení 
vyplňte a pošlete 
mi počet získaných 
bodů na email. 
 

Th 
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D 
(2h) 

ČSR, Evropa a 
svět po 2.sv. 
válce 

- došli jsme do roku 1979… 
- dodělej vše, co ti chybí a podívej se na všechny odkazy, které jsem 
poslala 
- pošlu slíbený zápis i test, který bych od vás chtěla “vrátit”... 

Se 

Př 
(1h) 

Geologická 
činnost 
moře 

Udělej si zápis podle prezentace (posláno na tvůj mail) a napiš mi, že máš 
hotovo. 

Voj 

F  
(2h) 

Vedení el. 
proudu v 
kapalinách 
 
 
 
 
Vedení el. 
proudu v 
plynech 

POTOM: 
Prostudujte si v učebnici 
str. 50 - 54 a udělejte si 
výpisky dopředu do 
sešitů (velice stručně, 
elektrolýzu jsme probírali 
v chemii). 
 
POTOM: 
Prostudujte si v učebnici 
str. 55 - 59 a udělejte si 
výpisky dopředu do 
sešitů.  

 NEJPRVE:  
Zhlédněte video: 
https://www.yout
ube.com/watch?v=
k3tXYeGmSbk 
 
 
NEJPRVE:  
Zhlédněte video: 
https://www.yout
ube.com/watch?v=
4LMjrLrFyak 

Šm 

Ch 
(2h) 

Lipidy (tuky) POTOM: 
Prostudujte si v učebnici 
str. 64 - 65 a udělejte si 
výpisky dopředu do 
sešitů. 
 
 

NAKONEC: 
Abyste dostali jedničku, 
splňte úkol zadaný ve 
videu. Správnou 
odpověď mi pošlete 
emailem do 22.5.  

NEJPRVE:  
Zhlédněte video: 
https://www.yout
ube.com/watch?v=
lPwhV_BDffU 
Na další video 
nemusíte přepínat. 

Šm 

Z (2h) Vývoj pol. 
mapy světa 

str. 24-26 
- pročti si stránky v učebnici 
- pošlu osnovu zápisu, který si doplníte podle učebnice  
ref., pwp - nové státy na mapě světa 

Se 
 
 

VkO 
(1h) 

Důležité právní 
vztahy a 
závazky z nich 
vyplývající- 
práva a 
povinnosti při 
nákupu 

  Ve svém oblíbeném 
internetovém 
obchodě vyhledejte 
podmínky a práva 
při nákupu a 
stručně vypište, co 
se vás osobně týká, 
na co si máte dát 
pozor, případně mi 
napište, zda jste se 
už někdy “spálili” 
při nakupování 
přes internet. Svou 
práci mi pošlete 
emailem do 22.5. 

Šm 

TV 
(2h) 

Běžecká 
abeceda 
 
Protahovací 
cviky 

Poskoky stranou, překládání, poskoky z pravé a levé nohy se střídavým 
zvedáním paží, zakopávání (patama dotek hýždí), předkopávání (vysoká 
kolena). Stačí vám úsek cca 10m nebo dle možností. 

Pol, 
Voj 
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Např. Stoj nohy u sebe (hloubka předklonu), sed roznožný (dotek rukama 
špiček bot - nekrčit nohy v kolenou), široký stoj rozkročný (snaha o co 
nejširší rozkročení, chodidla plně na zemi a nekrčit nohy). 
V maximálním rozsahu jednotlivých cviků se snaž vydržet alespoň 10 
sekund do mírné bolesti. 
 

Vv 
(2h) 

 Ba 

SH 
(1h) 

Pohybová 

činnost 

 

Zvol si pohybovou činnost dle vlastních možností a podmínek. 

 

Kašp 

 

 


